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„Историята на свободните хора никога не се е пишела от случайността, а от избора – от техния избор.“
Дуайт Айзенхауер

МИСЪЛ НА БРОЯ

 
 
 
 
 
 

 

45-ти конкурс за красиво и 
хармонично тяло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С НАГРАДЕН ФОНД 1000 ЛЕВА 

 
 

4 АВГУСТ (събота)          ОТ 20 ЧАСА 
В ПАРКА НА ГРАД ШАБЛА 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЧИТАЛИЩЕ 
„ЗОРА” (ТЕЛ: /05743/40-28) ИЛИ GSM 0887 716 910 

ВХОД СВОБОДЕН 
Участничките да се явят в 18 часа  

за репетиция и подготовка 

ДНИ НА МОРЕТО
ШАБЛА, ЮЛИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА

ДАТА ИзЯВА МЯСТО ВхОД 

25 юли, 18.00 
часа

Представяне на 
книгата на Улрих 
Бееман „Ноемврий-
ска ярост“

Зелен образова-
телен център Свободен

27 юли 20.00 
часа

Шоу на Джиджи 
Биджи

Градски парк Цена на 
билета 8 
лв.

1 август, 
18.00 часа

Изложба на местни 
творци

Зелен образова-
телен център Свободен

3 август „Бързи, смели, 
сръчни“

к-г „Космос“    
Дуранкулак     Свободен

4 август, 
20.00 часа Мис Шабла

Градски парк
гр. 
Шабла 

Свободен

16-19  август Арт фестивал с. Тюленово Свободен

27 август

Закриване на 
фестивала
Посрещане изгрева 
на луната

с. Тюленово Свободен

3 септември
Трансграничен 
маратон  ,,Виа 
понтика“

Шабла, Румъния Свободен

Община Шабла и Зелен образовате-
лен център организират в рамките 

на традиционните за Шабла  
„Дни на морето“

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ

25 юли (сряда) от 18,00 ч. - „Ноемврийска ярост“, представяне на кни-
гата на добре познатия на шабленци дарител и приятел от Германия 
- Улрих Беман.
30 юли (понеделник) от 18,00 ч. – Поезия от стихосбирката „Дендра-
риум“ на известния англицист, писател и преводач на художествена 
литература Александър Шурбанов. Чете Емил Басат. Музикален съпро-
вод Теофания Христова и Георги Колев.
 6 август (понеделник) от 18,00 ч. – Среща с автограф с автора на ро-
маните „Откраднато“, „Обречено“, „Опазено“ Искра Урумова и майсто-
ра на самодивски плетива Нивелина Няголова. Музикален поздрав от 
певческа група за фолклор „Крапец“.
10 август (петък) от 18,00 ч. – Концерт старинна музика от поредицата 
летен фестивал „Страваганца“ с ръководител Петя Плугчиева. 
13 август (понеделник) от 18,00 ч. – Стихове на Жак Превер чете Емил 
Басат. Музикален съпровод Теофания Христова и Георги Колев.
20 август (понеделник) от 18,00 ч. – Поетична вечер с Елица Виденова 
и представяне на най-новия й поетичен сборник „Хляб за утре“. Музи-
кален съпровод Теофания Христова и Георги Колев.

Каним Ви да се насладите на проникновените срещи между 
слово и музика и да извисите духа си чрез тях.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АРМИЯТА
На стр.2 можете да прочетете за честването в Шабла на 140-та годишнина  

от създаването на Българската армия. 
Четете още интервю с началника на Зенитния полигон в града ни.

На 18-ти юли, пред бюст-па-
метника на Васил Левски в Ша-
бла, жители и гости на града ни 
отдадоха своята почит и се по-
клониха пред един от най-голе-
мите синове на нашата Родина.

Хората отбелязаха 181 го-
дини от рождението на Дякон 
Васил Левски.

Ритуалът започна с отслуж-
ването на заупокойна молитва 
от свещеник Павел Максимов 
при храм „Св.вмчк Харалам-
пий“ Шабла. Прозвуча стихът 
„Минута за поклон“ на поете-
сата от Добрич Петранка Бож-
кова.

Сред присъстващите бяха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, заместникът му 
Цветелин Йорданов, общински 
съветници, председателят на 
Съюза на българските народ-
ни читалища Николай Дой-

нов, представители на Съюза 
на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва, на Центъ-
ра за обществена подкрепа, на 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция, на Пен-
сионерския клуб в града ни, 
възпитаници на ДГ „Дора Габе“, 

жители и гости на Шабла, до-
шли да оставят цвете и се пок-
лонят пред подвига на Васил 
Иванов Кунчев.

„Историята ни е велика и 
паметта ни е нужна. Нужно е да 
знаем историята си и да я пом-
ним, за да не повтаряме греш-

ките си. Трябва да помним и 
героите си, за да имаме приме-
ра, идеала, който да следваме. 
Постоянно търсим Левски, за-
щото ни е нужен още един като 
него? Може би всеки един от 
нас трябва да го потърси в себе 
си.“ , беше поантата на речта 
на кмета Жечев пред дошлите 
да изразят преклонението си 
пред величието на Васил Лев-
ски хора.

По-късно през деня 
най-малките признателни жи-
тели на община Шабла, малчу-
ганите от детска градина „Дора 
Габе“ се включиха в състезател-
ни игри. Те показаха, че знаят 
какво е правил някога Васил 
Левски и както него  - лазиха, 
провираха се, скачаха…, воде-
ни от своите учителки Даниела 
Димова и Росица Монева.

Изгрев

181 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

От центъра за обществена подкрепа отдадоха своята почит 
към Апостола

На 20 юли 2018 година, Илин-
ден, община Шабла официално 
получи ключовете на противо-
пожарен автомобил-дарение 
от немската организация „Ин-
терхелп“ с председател Улрих 
Беман. Както вестник „Изгрев“ 
вече писа, на 21 март т.г, автомо-
билът, марка МAN пристигна в 
Шабла. 

Дарението е направено в зна-
ка на добрите взаимоотношения 
с международната организация 
„Interhelp”. В 15-те години на 
сътрудничество в Общината са 
направени много дарения, сред 
които са автомобил за нуждите 
на домашен социален патро-
наж, линейка, обзавеждане за 
ЦСРИ, пенсионерските клубове 

в гр.Шабла и село Горичане, уре-
ди за детската площадка в село 
Ваклино и др.

На събитието присътваха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, председателят на 
Общинския съвет д-р Йордан-
ка Стоева, комисар Дарин Ди-
митров – началник на РД ПБ-
ЗН-Добрич, гл.инспектор Стоян 
Георгиев от областния град, на-
чалникът на РС ПБЗН-Шабла 
Стефан Петков, Кристиана Ен-
чева-мл.инспектор в местната 
противопожарна служба, жите-
ли и гости на Общината. Несъм-
нено огромно вълнение изпита-
ха учениците към НЧ „Дружба“ 
село Дуранкулак и малчуганите 
от ДГ „Дора Габе“ в града ни, 

които проследиха пристигането 
на противопожарния автомо-
бил и се качиха да го разгледат 
отвътре.

Главните „виновници“ Улрих 
Бееман и пожарникарът от Ха-
мелн, докарал автомобилът 
бяха посрещнати пред сградата 
на община Шабла по стар бъл-
гарски обичай с хляб и сол, и 
българска народна песен в из-
пълнение на Ефрем Блазандона-
кис. Последваха благодарствени 
думи от Улрих Бееман, Кметът 
на Общината и представители-
те на РД и РС ПБЗН, след което 
Мариян Жечев и Улрих Бееман 

подписаха и подпечатаха дого-
ворът за дарение на противопо-
жарния автомобил.

Голям бе интересът на же-
лаещите да се качат и разгледат 
отблизо новата придобивка 
за местната противопожарна 
служба.

Новият автомобил беше ос-
ветен от отец Павел Максимов, 
а служителите, които ще го 
ползват благословени за здра-
ве.

Икона на светеца, който по-
читаме днес - свети Илия полу-
чиха Улрих Бееман и  РС ПБЗН.

Изгрев

МЕСТНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА 
ПОЛУЧИ КЛЮЧОВЕТЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ

Улрих Беман получава цветя от благодарните шабленски деца. 
Вляво от него е председателят на ОбС д-р Йорданка Стоева, 
вдясно – кметът на Общината Мариян Жечев.

Най-малките шабленци, възпитаниците на ДГ „Дора Габе“ пър-
ви огледаха новия пожарен автомобил
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ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници – 95 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 943 526

фИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево. 

Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 80 лв. трупчета, 85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 90 лв.трупчета и 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките  
на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 юли 2018 г. се навършиха 

40 дни
от смъртта на

ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

Не можем да те върнем, туй е вярно.
Смъртта не може никой да възпре.

Но в паметта ни благодарна, навеки няма 
да умреш

Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 юли 2018 година се навършват 

13 години от смъртта на 
ГЕОРГИ РУСЕВ НЕНОВ

(Масала)
починал на 68 години

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.

Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

Почивай в мир!
От семейството

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

ОТ 1 ЮЛИ ДО 30 АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Маршрутно разписание
Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла

Тръгване:
 9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:
 9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

На свое заседание на 31 
май 2018 година, Специали-
зираният експертен съвет по 
Изобразително изкуство към 
Министерството на културата, 
единодушно предложи Минис-
търът на културата да съгласу-
ва проекта за паметник, посве-
тен на събитията през юни 1900 
година.

Идеята за създаването на 
паметника е на „Сдружение с 
нестопанска цел Шабла – 1900“, 
чийто членове възложиха изра-
ботката на проект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.

Припомняме ви банковата 
сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG23BUIB98881045900400

BIC BUIBBGSF
Банка СИБ Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички жители на община 

Шабла.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

Така ще изглежда паметни-
кът

На 20 юли 2018 година, об-
щина Шабла тържествено от-
беляза 140-та годишнина от 
създаването на Българската 
армия. Пред паметните пло-
чи на загиналите шабленци 
през Втората световна война, 
бяха поднесени венци и цветя 
от името на кметът на общи-
на Шабла Мариян Жечев, от 
председателя на Общинския 
съвет д-р Йорданка Стоева, от 
заместник-началника на Воен-
но окръжие град Добрич майор 
Генади Генов, от команди-
ра на Военно формирова-
ние Шабла Цонко Цонков 
и от членовете на Съюза 
на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва в 
града ни.

Част от честването 
беше и обявяването на 
Ден на отворени врати 
във Военно формирова-
ние 36780 Шабла.

Армията ни празнува 
140 години от своето въз-
становяване. След Осво-
бождението на България 
със заповед номер 1 от 20 
юли 1878 година на руския 
императорски комисар в 
България княз Алексан-
дър Дондуков- Корсаков 
се създава Българската 
земска войска.

Нейното ядро е българското 
опълчение от Руско-турската 
освободителна война. Военна-
та служба става задължителна 
и този принцип заляга малко 
по-късно в Търновската кон-
ституция.

Този акт слага началото на 
една наистина велика история. 
През всичките години на свое-
то съществуване, българският 
войник няма загубена важна 
битка на фронта. Нямаме нито 
едно пленено знаме.

ОТБЕЛЯзАхМЕ ГОДИШНИНАТА 
ОТ СЪзДАВАНЕТО НА АРМИЯТА

Заместник-началникът на Военно 
окръжие град Добрич майор Генади 
Генов и ст. експ. КИН в ОА Шабла, 
Илиян Христакиев на честването

Общо шест от най-масово 
издаваните хартиени удосто-
верения вече не се изискват от 
гражданите и бизнеса, а данните 
за тях се проверяват служебно. 
Справките се извършват само 
по електронен път чрез достъп 
на служителите до основните ре-
гистри, сред които Търговския, 
Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра 
на задълженията към митниче-
ската администрация и др. 

Преустановява се изискване-
то на хартиен носител на следни-

те удостоверения: 
за наличие или липса на за-

дължения за публични държав-
ни вземания, издавано от Аген-
ция „Митници“;

за вписванията, отбелязвани-
ята или заличаванията по пар-
тида на физическо/юридическо 
лице в Имотния регистър, изда-
вано от Агенцията по вписвани-
ята;

за семейно положение, изда-
вано от общинска администра-
ция;

за семейно положение съ-
пруг/съпруга и деца, издавано от 
общинска администрация; 

за сключен граждански брак, 
издавано от общинска админи-
страция – за лица, родени след 1 
януари 1984 г.;

образец УП-8 за доход от пен-
сия/пенсии и добавка/добавки, 
издавано от Националния оси-
гурителен институт.

В отговор на постъпили оп-
лаквания, че административни 
структури в страната продължа-

ват да изискват отпаднали като 
необходимост удостоверения и 
свидетелства, вицепремиерът 
Дончев инициира създаването 
на нарочен електронен адрес 
udostoverenia@government.bg, 
където граждани да сигнализи-
рат за неправомерно  изисквани 
от тях документи. Сигнали се 
проверяват от Главния инспек-
торат на Министерския съвет. 

Информация на  
пресслужбата на МС  

на Република България

ШЕСТ УДОСТОВЕРЕНИЯ – ВЕЧЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Изгрев – Честит празник, 
майор Цонков! за кой път 
обявявате Ден на отворени 
врати и мислите ли да го пре-
върнете в традиция?

Ц.Цонков – В този си вид е 
за първи път, но трябва да се 
отбележи, че през тази година 
през месеците април и май на 
полигона бяха посрещнати уче-
ници от СУ “Асен Златаров“ – 
гр. Шабла и средното училище 
в с. Крушари.

Имайки предвид интересът, 
който се предизвика в посети-
телите, мисля това да се пре-
върне в традиция.

Изгрев – Какво могат да ви-
дят посетителите?

Ц.Ц. – Гостите ще се запоз-
наят с история на формиро-
ванието, функциите и задачи-
те, които изпълнява личният 
състав, както и ще наблюдават 
статичен показ на техника и въ-
оръжение във войнската част. 

Ще имат възможност да раз-
гледат транспортно-зареждаща 
машина с учебна зенитна раке-
та, радиолокационни станции, 

високопроходима бронирана 
машина МТ-ЛБ, противопожа-
рен автомобил и роторен сне-
горин. Военнослужещите ще ги 
запознаят с тяхното предназна-
чението и начин на работа.

Ще има и демонстрация на 
сглобяване и разглобяване на 
стрелково оръжие за норма-
тив. Гостите могат да изпробват 
сръчността и уменията си, като 
се опитат да повторят показа-
ното.

Изгрев – Как ще „изненада-
те“ познавачите и професио-
налистите от Вашата област?

Ц.Ц – За изненада не съм 
мислил, но тук на полигона ще 
се наблюдава техника, която 
е на въоръжение във Военно-
въздушни сили и Сухопътни 
войски, техника която се из-
ползва за действие при тежки 
зимни условия, събрана заедно. 
Все пак това е единственият 
по рода си Зенитен полигон на 
България. Може би познавачи-
те не са го очаквали.

Изгрев – Ще гледаме ли бой-
ни стрелби през август?

Ц.Ц – Не. Тази година няма 
да има бойни стрелби, тъй като 
по план стрелбите са заложени 
през година.

Изгрев – Според Вас, пре-
чат или помагат на туризма 
провежданите стрелби в Ша-
бла през лятото?

Ц.Ц – Според мен и да и не.
Предвид факта, че стрелбите 

се провеждат през месец август 
в основния туристически сезон 
за района и наложените забра-
ни свързани с тях, се огранича-
ват риболова, морските спорто-
ве и други в част от акваторията 

по морското ни крайбрежие.
Но нека не забравяме, че 

голяма част от българските 
туристи, съчетават времето 
за почивка със стрелбите, тъй 
като те са свързани, макар и не 
пряко с тях. 

На полигона присъстват и 
военнослужещи от чуждес-
транни формирования, които 
използват времето и за запозна-
ване с културно – историческо-
то ни наследство. След време те 
посещават нашата община със 
семействата си като туристи.
Разговаря Йорданка Радушева

Майор Цонко Цонков: „ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ 
ВРАТИ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ТРАДИЦИЯ“

В петък, миналата седмица, Военно формирование 36780 
Шабла организира Ден на отворени врати, по повод отбеляз-
ването на 140-та годишнина от създаването на Българската 
армия. Минути след като посрещна своите малки и големи по-
сетители потърсих за разговор майор Цонко Цонков – начал-
ник на Зенитния полигон в Шабла.
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На днешния ден, 24-ти юли, балчишкият поет Йордан Кръч-
маров щеше да навърши 70 години. Жизненият му път завър-
ши рано, преди да навърши четиридесет години – инфаркт го 
покоси фатално на 16-ти май, 1986-та година. В творческо 
отношение споделя съдбата на великия Ван Гог - приживе изда-
ва само цикъл стихове „Цялото ми богатство“ в поетичната 
антология „Общежитие“ на издателство „Народна младеж“. 
След смъртта му, с помощта на неговите приятели, излизат 
стихосбирките: „Нощен залив“ (1987), „Сол за живите“ (1992), 
„Риза за Христос“ (1993), „След XX века“ (1998), „Полюшвана 
от вятъра мишена“ (2006; 2008). Името на Йордан Кръчмаров 
се налага все повече със своята значимост в съвременната бъл-
гарска литература. За неговото творчество пишат поетите 
Стефан Цанев, Георги Константинов, литературните крити-
ци Светлозар Игов, Стефан Влахов-Мицов, Иван Карадочев, но 
творчеството му тепърва предстои да бъде истински откри-
то, изследвано и издадено.

 НОЩЕН ЗАЛИВ
На Ивайло Петров

Над залива спокойно слизаше нощта.
Разтапяха се цветовете в мрачината.
Изчезна неусетно влажната черта,
разделяща от пясъка водата.

И сляха се морето и брегът
в прегръдка ненаситна и дълбока,
тъй както сливат се душа със плът,
жената и мъжът, смъртта с живота.

Какво съм аз - прашинка или Бог - 
пред силите, които ме привличат.
Задавам си неразрешим въпрос
и бавно тръгвам под звездите

с навит над глезените панталон.
Вървя по пясък и вода, вода и пясък,
и виждам как в мастиления хоризонт
се вплита нишка виолетов блясък

разстила се върху вълните лунен пух
и става фосфорнозлатиста тъмнината.
Така е тихо, че самотния му дух
усеща тръпките от пулса на земята.

КАКВО СЪМ АЗ - ПРАШИНКА ИЛИ БОГ?
С големи букви под звездите
на пясъка изписвам вечния въпрос.

Но го изтриват пред очите ми вълните...

Йордан Кръчмаров, 1985

ШОУ НА ДЖИДЖИ БИДЖИ 
В ШАБЛА

Известното комедийно шоу „Джиджи Биджи“ 
ще гостува в Шабла.

На 27 юли 2018 година (петък) от 20.00 часа в Градския парк.
Цена на билета: 8 лв.

Кой е Левски? На този прост 
въпрос отговорите са сложни 
и много. През последната сед-
мица, навсякъде в публичното 
пространство, от различната 
висота на всякакви трибуни, 
много хора, знайни и незнайни, 
квалифицирани и не чак тол-
кова, се опитват да обяснят ка-
къв е Апостолът на Свободата 
и защо такъв е. Явно, че както 
за футбола и политиката, все-
ки пълнолетен българин има 
собствено и независимо мне-
ние за Васил Иванов Кунчев. 

Да запознае непълнолетни-
те такива – децата на Шабла с 
факти от жизнения път и дело-
то на Левски се зае библиоте-
карят в детския отдел на биб-
лиотеката към НЧ„Зора 1894“, 
Дияна Димитрова. На рожде-

ната дата на великия българин, 
18-ти юли, тя бе подготвила за 
петимата си млади посетители 
мултимедийна презентация. 
Преди представянето на филм-
чето, препитахме децата, какво 
знаят за Васил Левски. Бъде-
щите второкласници Полина и 
Делян отговориха, че не знаят 
нищо, защото „още не сме учи-
ли“. Най-малката - питомка-
та на детската градина, Даная 
даже се засрами от неведение-
то си по въпроса. Десислава и 
Димитрин, които наесен ще са 
в пети клас, казаха, че е борец 
за свобода, и че се е отдал на 
Родината. Димитрин дори се 
похвали, че е посещавал къща-

та-музей на Левски в родния 
му град - Карлово. Димитрин и 
Полина са брат и сестра, Делян 
и Даная също.

Децата бяха донесли цве-
тя, които след презентацията 
положиха на бюст-паметника 
на Васил Левски в центъра на 
града.

На следващия ден, 19-ти 
юли, камерната компания от 
сряда бе допълнена с още тол-
кова млади шабленски чита-
тели. Този път темата беше 
„Морският свят“. Като същин-
ски косатки, децата се гмурна-
ха в интересно поднесената им 
тематична игра. Те  бяха  дей-
ни участници в това, което се 

случваше в детския отдел на 
читалищната библиотека. От 
отговорите на зададените им 
от библиотекаря Димитрова 
задачи, на учениците ставаше 
ясно какъв е уловът на рибаря, 
с какъв цвят дрехи е облечен 
и на колко години е той. Щом 
отгатнеха съответните цвето-
ве, децата пристъпваха към 
оцветяване на предварително 
подготвените им графични ри-
сунки. 

Дияна Димитрова им зада-
ваше и от морските гатанки 
на Дядо Пънч, чиито отговори 
също подлежаха на оцветява-
не. Разрешаването на всякакви 
словесни ребуси допълни ма-
ринистичната картина.

Малко след началото на ин-
терактивната игра, в библио-
теката влезе бъдещият трето-
класник Александър, за да си 
вземе за пореден път любимата 
си книга за акулите. Когато раз-
бра, че темата, по която другите 
деца мислят и работят, при-
покрива и неговите интереси, 
Сашко с удоволствие се включи 
в морското изживяване.

Следващото детско приклю-
чение е предвидено за 26 юли 
(четвъртък), от 15:30 часа, ко-
гато малките читатели, които 
сега бяха математици и худож-
ници, този път ще са предимно 
слушатели. Те ще слушат аудио 
приказка, чието заглавие ще 
трябва да познаят сами.

NF

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ ЗА ДЕЦАТА НА ШАБЛА
Биографията на Васил Левски и морският свят бяха темите  през седмицата

Библиотекарят Дияна Димитрова раздава помагала на учас-
тниците в играта. След миг те ще се „потопят“ в морските 
дълбини

Малката Даная – с цветя за 
Апостола

Хората на Диди изработват таралежчета от стиропор с бод-
ли от кафени зърна. Особено им харесва да лепят със силиконо-
вия пистолет.

При Деси малките бижутери вече са готови и с гордост показ-
ват направените от тях брошки.

Даниела Терзийска-Петро-
ва по образование е социален 
работник, работи в Центъра за 
социална рехабилитация и ин-
теграция в Шабла. Преди това е 
завършила ТУ Варна, инженер е 
със специалности „Електротех-
ника“ и „Енергетика“. Десисла-
ва Демирева е рехабилитатор в 
ЦСРИ, такава е и по образова-
ние, което е получила в Меди-
цинския университет във Варна. 
Учила е и право във Варненския 
свободен университет. И двете 
дами са омъжени, с по едно дете. 

Не само работното място и 
семейното положение свързват 
Даниела и Десислава. Другото 
общо нещо помежду им, е че и 
двете в работата си помагат на 
възрастни хора, а в свободното 
си време…на деца.

Откакто в Зеления образова-
телен център Шабла се занима-
ват с организиране на кръжоч-
ни форми,  Десислава е редовен 
ръководител на занимания за 
децата. Когато преди четири го-
дини, със семейството си се уста-
новява в Шабла, Даниела също се 
включва.

И през това лято, кръжочната 
форма, която двете водят е „Ръ-
коделница с Деси и Диди“. Деси 

учи малките палавници (най-ве-
че невръстните дами) как да си 
изработват бижута – пръстени, 
гривни, колиета, диадеми. Диди 
ги обучава в направата на суве-
нири, поздравителни картички, 
приложни пана за украса. 

Предвид творческите избли-
ци на младите занаятчии, про-
филирането е условно, но все от 
някаква база трябва да се започ-
не, а оттам нататък, окрилени от 
идеите на децата, първоначални-
те задачи могат да кривнат в не-
очаквани посоки и да достигнат 
непредполагаеми висоти.

За да няма свободният твор-
чески дух на младите таланти 
никакви спирачки, регламентът 

на кръжочните занимания е 
повече от либерален. В начало-
то на ваканционния сезон Д&Д 
изработват програма, в която е 
посочено на коя дата какво ще 
се изработва. Никой от кръжоч-
ниците не е задължен да прави 
нещо, което не му харесва да 
прави – всяко занятие е само за 
себе си. След края на „работния 
час“ всеки си взема това, което 
е направил – може да си украси, 
или да се украси с него. Откъм 
възраст няма от-до, ограничения 
няма – нито нагоре, нито надо-
лу. Най-малките могат да бъдат 
придружавани от някой от ро-
дителите си. Но даже и в съвсем 
невръстна възраст, кръжочни-

ците обикновено избягват да се 
възползват от тази екстра, защо-
то са сигурни, че могат и сами. 
Естетите сред шабленските деца 
не са малко – „офисът на Ръко-
делницата“ в Зеления център е 
приютявал до 25 малки творци 
на едно занятие!

 „Искаме да имат някакви за-
нимания през ваканцията“ – ду-
мите на Даниела Петрова звучат 
толкова просто, нали…

Всъщност, ако се заиграем 
със заглавието, в „Ръкоделни-
ца-та“ на Д&Д няма нищо, ама 
нищо делнично, още по-малко 
просто. По-скоро когато влезеш 
в ателието в разгара на работата, 
вълната от позитивна енергия, 
генерирана от творческия бяс на 
децата може да те отнесе. В рязък 
контраст със сивия работен дел-
ник на възрастните хора.

„Може да не можем да под-
готвим бъдещето за децата си, 
но поне можем да подготвим 
децата си за бъдещето.”: е казал 
Франклин Рузвелт, някъде през 
първата половина на XX-ти век, 
най-вероятно в САЩ. Опитват 
се да го правят Даниела Петрова 
и Десислава Демирева. Сега. В 
Шабла.

Йордан Енев

ДЕЛНИЦИ, ДЕЛНИЦИ, РЪКОДЕЛНИЦИ…
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ПОКАНА
зА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА зА ИзПЪЛНЕ-

НИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА зА 2017 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председате-
лят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отче-
та за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2017 година. 
Д-р Йорданка Стоева - председател на Общински Съвет град Шабла, от-
правя покана към жителите на Общината, представителите на бизнеса, 
представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите 
на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата обществе-
ност за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 25.07.2018 година (сряда) от 13:30 часа в 
зала на Общински Съвет гр. Шабла  на  III етаж – гр. Шабла, ул. „Равно 
поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2017 година е 
публикуван на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

ЗДРАВЕЙТЕ, 
ПРИЯТЕЛИ! 

За шеста поредна година, 
Зелен образователен цен-
тър дава поприще на мест-
ни творци в приложното и 
изобразителното изкуства, 
които ще могат да покажат своите произведения 
пред широка аудитория. 

КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ 
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ТАЗГОДИШНАТА 

ИЗЛОЖБА, КОЯТО ЩЕ СЕ ОТКРИЕ НА 
1 АВГУСТ, ДА ДОНЕСАТ ТВОРБИТЕ СИ В 

СРОК ДО 30 ЮЛИ (ПОНЕДЕЛНИК). 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

зА ПЕШЕхОДЦИ
Всекидневно:
Използвай тротоарите.
Минавай през подлезите и 

надлезите.
Ходи срещу колите и най-вля-

во по банкета, ако няма тротоар.
Преминавай на зелено.
Пресичай на пешеходна пъте-

ка и се оглеждай в двете посоки.
Пресичай улицата бързо.
Не гледай в телефона 

или  таблета, когато пресичаш.
Преминавай с група хора или 

с възрастен, ако си несигурен.
 зА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
 Всекидневно:
Оглеждай се и използвай ръ-

цете си, за да покажеш дали ще 
тръгваш, завиваш, заобикаляш 
или спираш.

Карай колелото по тротоара, 
ако не си навършил 12 години.

Карай колелото най-вдясно 
на пътя, по посока на движение-
то, ако си навършил 12 години.

Карай колело с работещи 
спирачки, светлини и звънец и 
оборудвано със светлоотрази-
тели.

Използвай светлоотразител-
на жилетка. Тя е задължителна, 
когато е тъмно, когато няма до-
бра видимост и ако си извън се-
лото или града.

Дръж ръцете си на кормило-
то, а краката на педалите на ко-
лелото.

Карай колелото пред или зад 
приятеля си, не до него.

Използвай велоалеята, ако 
има такава.

зА ШОфЬОРИ
Всекидневно:
1. Шофирай само ако си пра-

воспособен (ако имаш свидетел-
ство за управление на моторно 
превозно средство).

Шофирай трезвен.
Носи свидетелството си за 

управление на моторно превоз-
но средство и документите на 
превозното средство, което уп-
равляваш.

Управлявай моторно пре-
возно средство, което е регис-
трирано, преминало е годишен 
технически преглед, за което е 
сключена задължителна застра-
ховка ..Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите и има пла-
тена винетна такса (при управле-
ние извън населените места).

Използвай обезопасителен 
колан/ защитна каска.

Приканвай пътниците да 
използват обезопасителни ко-
лани/ защитни каски.

Спазвай Закона за движе-
нието по пътищата, не преви-
шавай скоростта и осигурявай 
предимство на пешеходците.

Съобразявай поведението 
си с пътните и с атмосферните 
условия.

зА ПЪТНИЦИ
Всекидневно:
Пътувай при правоспособен 

водач (който има свидетелство 
за управление на моторно пре-
возно средство).

Пътувай при трезвен водач.
Поставяй си обезопасителен 

колан/ защитна каска.
Не пречи на шофьора, не го 

разсейвай с поведението си - не 
говори високо, не пускай силно 
музиката.

Сядай на задната седалка, 
ако не си навършил 12 години.

Не подавай главата, ръцете 
или краката си през прозореца/
люка.

Качвай се и слизай отдясно, 
от страната на тротоара.

Пази околната среда. Не из-
хвърляй нищо през прозореца.

Главна дирекция 
„Национална полиция“
Отдел „Пътна полиция“

ПРЕПОРЪКИ НА „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ 
ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

В събота 21.07.2018 г. в аква-
торията на гр. Несебър се про-
веде турнирът по подводен ри-
болов за купа „Несебър“ - кръг 
от серията състезания за купа 
„България“. Морски клуб „Пор-
тус Кариа“ Шабла бе представен 
от 6-ма участници - Венцислав 
Георгиев (капитан), Иван Мин-
чев, Йовчо Николов, Дилян Геор-
гиев, Димитър Дражев и Нелко 
Йорданов. Момчетата направиха 
страхотно представяне освен под 
водата, така и в организационна-
та част на турнира, като главен 
съдия беше безкомпромисният 
Нелко Йорданов, а Дилян Геор-
гиев беше негов верен помощник 
в измерването на улова. 

Нашият отбор направи 
най-силното си представяне 
от началото на сезон 2018, като 
отново имаме 3-ма участни-
ци в топ 10, а най-страхотното 
е, че Венко спечели купата за 
2-ро място, като предаде впе-
чатляващите 13 платерини, 8 
от които валидни! Честито, ка-
питане! Силното представяне 
на ветерана Иван Минчев от 
миналото състезание в Тюлено-
во продължи и в Несебър, като 
се класира 6-ти с предадени 4 

валидни по-възрастни плате-
рини ;-). На 8-мо място отново 
с 4 платерини, беше младият ни 
талант Йовчо Николов. Дими-
тър Дражев се класира на 21-во 
място с предени 2 платерини. 
Турнирът бе спечелен от нацио-
нала на България по подводен 
риболов Валентин Люцканов от 
„Черноморец“ Бургас, който взе 
и наградата за най-голяма риба - 
отстрелян лаврак с тегло 1630 гр

Всички състезатели от 1-во 
до 10-то място получиха пре-
дметни награди. Страхотни сте, 
момчета! Честито! Шабла се 
гордее с вас! 

Димитър франгов, 
председател на морски клуб 

„Портус Кариа“

ВТОРО МЯСТО ЗА КАПИТАНА 
НА МК „ПОРТУС КАРИА“ 
Съдийска комисия от Шабла на турнира 
по подводен риболов за купа „Несебър“

Откакто се провежда на об-
щинския басейн на Фара Ша-
бла (вече трета година), към 
„Плувно лято“ има най-голям 
интерес за записване и участие. 
Стартиралата вчера втора гру-
па малки плувци е запълнена, 
а организаторите от Общината 
и ОДК Шабла са в готовност 

да сформират непредвидената 
в началото на сезона трета та-
кава. 

Интересът на деца и родите-
ли се подклажда и от развитие-
то във възходяща насока на ор-
ганизацията на състезанието. 
Водените от ст. експ. МДС в ОА 
Шабла, Живко Янев игри, зани-

мания и тренировки на брега 
и във водата правят „Плувно 
лято“ забавно и полезно изжи-
вяване за момчетата и момиче-
тата, участващи в него.

Самият басейн, със своите 
размери 10/4 метра е напъл-
но достатъчен 12-13 деца да се 
чувстват комфортно по време 

на своите занятия. Дълбочи-
ната на съоръжението също 
е идеалната за целта – 1, 1 м. 
Втората смяна започна своите 
плувни занимания, те ще про-
дължат до трети август. А до 
края на лятото има още сума ти 
време…

Изгрев

НЕБИВАЛ ИНТЕРЕС КЪМ „ПЛУВНО ЛЯТО 2018“

Отначало сухи тренировки на брега…
…и Живко Янев вече навлиза в свои води. Подопечните му вече го 
чакат в басейна. С нетърпение…

Нашият съгражданин Иван 
Минчев изложи за втори път 
своите картини пред публи-
ка, на 20-ти юли в ресторант 
„Кибела“ на Дуранкулашкото 
езеро. Първата му изложба  бе 
преди година в Зеления център 
в Шабла. Тогава експозицията  
бе озаглавена „През маската 
на един харпунджия“. И сега 
презентацията бе под същото 
мото, но с голямата разлика, че 
сега тридесеттината творби на 
Иван бяха осветени. Това бе и 
основната причина за избора 
на началния час на събитието 
– 9 вечерта. Авторът е сбъднал 
желанието си да покаже на хо-
рата истинския цвят на подвод-
ните дълбини, който го е пле-
нявал през харпунджийските 
му години и не може да се оп-
ише с думи. Минчев е постиг-
нал изумителния ефект, като на 
рамките на стъклописите си е 
прикрепил светодиоди.

Творбите на Иван Минчев 
не са ограничени само от под-
водната тематика. Пречупено 
през лупата на морската вода, 
ивановото слънце осветява още 
икони, живопис и портрети.

Житейският път на Иван 
Минчев е цветен и наситен 
като картините му. Смъртта на 
хиляди калкани, лефери и лав-

раци, както и помощта за обез-
вреждането на няколко дънни 
мини от II Световна война са 
малка част нещата, за които 
Иван носи отговорност.

Имам удоволствието да по-
знавам Иван от над 40 години. 
Съученици сме от детската гра-
дина до 11-ти клас (с известно 

прекъсване – периодът му в 
Спортното училище в Добрич). 
От малък той се отличаваше 
с нестандартно мислене, кое-
то в съчетание с изостреното 
му чувство за справедливост, 
предполагаше, че рано или къс-
но, той ще посегне към худо-
жествените изразни средства, 
за да изкаже пред света своите 
мисли и чувства.

Иван Минчев благодари на 
всички, които му помогнаха за 
осъществяването на изложба-
та: кметът на община Шабла 
Мариян Жечев; председателят 
на Общински съвет Шабла д-р 
Йорданка Стоева; управителят 
на р-т „Кибела“, Елеонора Ва-

силева; Васил Василев, упр. на 
„ИВ Трейд“ ЕООД и Емил Йон-
ков за помощта при изработ-
ването на техническия съпорт 

на картините, и не на послед-
но място на майка си Веска, за 
подкрепата.

Днес, няколко дни след из-
ложбата, Иван предприема и 
друга важна стъпка в живота 
си. Той и дългогодишната му 
спътница в живота Валентина 
сключват официален граж-
дански брак. Можем само да 
предполагаме, че ще им куму-
ва дъщеря им Виктория… По-
желаваме ти дълъг и щастлив 
семеен живот, Ванка. Ние, тво-
ите приятели ти пожелаваме да 
продължаваш да дерзаеш във 
всички начинания, с които си 
се захванал, защото знаем, че те 
са обречени на успех!

Йордан Енев

АТРАКТИВНА ИзЛОЖБА КРАЙ ДУРАНКУЛАК
Творбите на Иван Минчев блестяха като звезди в юлската вечер

Иван МинчевВенко Георгиев получава вице-
шампионската купа в Несебър


